Anexa 1: Punctaje pe secţiuni, indicatori
Asistent universitar: minim 15 puncte din grila anexei 1; Lector universitar: minim 30 puncte din grila anexei 1

Secţiuni şi indicatori

A. Cercetare

A.1. Articole în reviste indexate Web of
Science (Social Science C. I./ Art&Humanities
C. I.)
A.2. Articole în reviste indexate în cel puţin 3
baze de date internaţionale (BDI) dintre
următoarele: Ebsco, Proquest, Index

Observaţii
- Se iau în calcul doar lucrările publicate în
domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor umaniste
sau în domenii de graniţă.
- Asistent universitar – în punctajul minim
- Pentru publicarea itemului într-o limbă
de circulaţie internaţională în publicaţii cu pe item (10 puncte) se ia în calcul
obligatoriu publicarea fie a unui articol
peer-review-internaţional (aparute în
într-o revistă CNCSIS / CNCS (categoria B
străinătate) punctajul se înmulţeşte cu 2.
sau B+) ori într-una din străinătate, fie a
- Pentru publicarea în Romania într-o
limbă de circulaţie internaţională punctajul unui studiu într-un volum colectiv (la o
editură recunoscută CNCSIS / CNCS sau la
se înmulteşte cu 1,5.
- Pentru mai mulţi autori punctajul pe item se una din străinătate).
împarte la numărul de autori.
- Lector universitar – în punctajul minim
pe item (20 puncte) să se ia în calcul
obligatoriu publicarea fie a trei articole în
reviste CNCSIS / CNCS (categoria B sau
B+) ori în reviste din străinătate, fie a trei
studii în volume colective (la edituri
recunoscute CNCSIS / CNCS ori la edituri
din străinătate), fie a unei cărţi de autor (la
o editură recunoscută CNCSIS / CNCS).
- 4 puncte / articol
- Pentru revistele cu factor de impact mai mare
de 0,25, punctajul se multiplică cu 4.
- 2 puncte / articol
Punctaj pe item
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Copernicus, Scopus, CEEOL, Ulrich's Web
A.3. Cărţi de autor / prim autor publicate la
edituri recunoscute CNCS
A.4. Studii / capitole în volume colective
A.5. Recenzii sau termeni (de minim 1 pagină)
în dicţionare de specialitate
A.6. Lucrări publicate în volumele unor
conferinţe (volume cu ISSN) sau indexate în
baze de date internaţionale altele decat Web of
Science (exclusiv rezumatele)
B. Originalitate, creativitate, utilitate - să
probeze utilitatea / originalitatea /
creativitatea lucrărilor sale prin citări în alte
studii şi baze de date academice
B.1. Citări în lucrări ştiinţifice
(articole, cărţi, capitole în volume, alte
publicaţii ştiinţifice, exclusiv auto-citările)
C. Coordonare: să probeze capacitatea de a
coordona publicaţii, cercetări şi evenimente
ştiinţifice
C.1. Editor (redactor şef sau coordonator de
număr) de reviste
C.2. Coordonator de colecţie (serii de volume)
la edituri recunoscute CNCSIS/CNCS
C.3. Coordonator arhive / baze de date din
domeniu
C.4. Coordonator granturi de cercetare
C.5. Coordonator de disertaţii, lucrări de
licenţă, proiecte ale studenţilor
D. Recunoaștere academică: să probeze
recunoaşterea ca specialist (recunoaşterea

- 10 puncte / carte de autor
- 7 puncte /carte coordonată
- 2 puncte / studiu
- 0,5 puncte / recenzie sau termen
-1 punct / lucrare

- 0,2 puncte / citare în limba româna; 0,3
puncte / citare în limbă străină în ţară; 0,4
puncte / citare în străinătate; 4xFI pentru citari
in reviste cu factor de impact (FI)

Se va prezenta lista de citări în ţară şi în
străinătate (de pe Google Academic (Google
Scholar) + documente suplimentare)
Pentru cele apărute / organizate în străinătate
se înmulţeşte cu 2.

- 1 punct / număr
- 1 punct / serie
- 1 punct / baza de date
- 2 puncte dacă a coordonat
- 1 punct dacă a coordonat minim 5 în ultimii
trei ani
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internă / internaţională)
D.1. Premii ale unor instituţii de prestigiu cu
caracter naţional (Academia Română, asociaţii
profesionale naţionale) sau internaţional.
D.2. Profesor asociat / visiting la universităţi
din străinătate
D.3. Keynote speaker la conferinţe
internaţionale

- 3 puncte / premiu (străinătate)
- 2 puncte / premiu (în ţară)

Cu excepţia premiilor locale sau a celor din
propria instituţie.

- 2 puncte

Punctajul se acordă o singură dată.

- 2 puncte pentru conferinţa internaţională
organizată în străinătate
- 1 punct pentru conferinţa internaţională
organizată în ţară
D.4. Organizator principal de conferinţe şi - 2 puncte / conferinţa
paneluri
- 1 punct / panelul
D.5. Participare cu lucrări la conferinţe şi - 1 punct / conferinţa organizată în străinătate
congrese naţionale / internaţionale
- 0,5 puncte / conferinţa organizată în ţară

- 1 punct / bursa postdoctorală sau grant
individual
D.7. Membru al unei organizaţii profesionale - 1 punct / organizaţie internaţională
internaţionale / naţionale Keynote speaker la - 0,5 puncte / organizaţie naţională
conferinţe internaţionale
D.8. Prezenţa (menţionări) în enciclopedii / - 0,5 puncte / menţiune
dicţionare
E. Dezvoltare instituţională - să probeze
participarea la dezvoltarea domeniului
E.1. Iniţierea unor programe de studii - 1 punct / program de studii universitare de
(mastere, specializări de licenţa etc)
masterat / licenţă pe care l-a introdus şi l-a
coordonat

- Asistent universitar – participare la
minim o conferinţă organizată în România
sau în străinătate în ultimii trei ani
(obligatoriu).
- Lector universitar – participare la minim
două conferinţe organizate în România sau
în străinătate în ultimii trei ani
(obligatoriu).

D.6. Beneficiar al unor granturi individuale

Conform documentului trimis la ARACIS.
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E.2. Membru în echipe de cercetare care - 1 punct / proiect
implementează proiecte finanţate pe baza de
competiţie
E.3. Participare la comisii / consilii care - 2 puncte / Comisie / consiliu / comitet
sprijină implementarea Legii Educaţiei
Naţionale Nr. 1 / 2011: CNCS, ARACIS,
CNATDCU

Se înmulţeşte cu 2 pentru proiecte
internaţionale.
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